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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فماذا نقول عن مجاهري املسلمني؟ أما , الذين يظن أم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم ... :الشيخ 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال من هم الغرباء يا : فقالوا , الرواية الثانية فواضحة جدا يفهمها كل إنسان

هذا , من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم , هم أناس قليلون صاحلون بني ناس كثريين

  .أمر واضح جدا

  ...ملا بدك تدخل الس بدك تقول السالم عليكم , اهللا يرضى عليك, أنت يا حممد ما سلمت علينا

وهو , السالم عليكم: كانوا يقولوا له , ن الصحابة ملا دخلوا على الرسول وهو يصليأل, الشيخ عم حيكي ال

الزم تقول السالم , فإذا أنت إذا دخلت الس مرة أخرى إن شاء اهللا, حنن ما بنصلي عم حنكي وجنري, يصلي

اس الزم تسمع الن, ال, وخاصة أنه صوتك ناعم مثل حكايتك, وبعدين مش بس تسمع حالك, عليكم

  .وتقول السالم عليكم , احلاضرين

  ... :السائل 

يبني , لكن باملثل حىت نشوف شو بطلع منا, لكن املنصوص عليه, ما فهمتها جيوز فيما بعد نفهمها :الشيخ 

فليست , إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم( : اللي قصدته أم ال؟ قال عليه السالم 

  .احلمد هللا, يعين باملثل هذه )األولى بأحق من األخرى 

  ... :السائل 



  .بس أنت قل أليب حممد قبل حممد, صح :الشيخ 

  ... :السائل 

, هذا ألنه عايش يف هذا اجلو, حىت يذكر بعضنا بعضا, هذا من فوائد تكرار االس, على اخلروج, ال :الشيخ 

  . تفضل

  

  ...هذا من هذا  :السائل 

  ثالثة ، خليه يكمل بعدين .. هذا واحد هذا  اثنان  :الشيخ 

  ... :السائل 

أول ما يحاسب العبد ( : قال عليه الصالة والسالم , اجلواب ما تسمع اآلن, قال عليه الصالة والسالم :الشيخ 

حديث , هذا حديث )وإن نقصت فقد خاب وخسر , فإن تمت فقد أفلح وأنجح, يوم القيامة الصالة

هذا  )انظروا هل لعبدي من تطوع فتمموا له به فريضته : لمالئكته  وإن نقصت قال اهللا عز وجل( : آخر

فاإلمتام , فسواء كان النقص كما أم كان كيفا, نقص كم ونقص كيف, النقص نوعان, النقص نوعان, اجلواب

ليس بأن نأمرهم بأن , ولذلك فمعاجلة خطأ التاركني للصالة والتائبني عن الرتك, واالستدراك يكون من التطوع

فويل للمصلين (( : إذا كان اهللا يقول , من أن يصلوا الصالة يف غري وقتها, تعبدوا اهللا عز وجل مبا مل يشرعي

ال شك أن هذا هلم الويل أضعاف , فماذا يقول الذين هم تاركون ))الذين هم عن صالتهم ساهون ) 4(

بإضاعة الصالة وإخراجها عن وقتها , ريفهؤالء ليس بإمكام أن يستدركوا ما وقعوا فيه من اإلمث الكب, مضاعفة

ألن الذين , يعين قضاء كما زعموا, يصلون الظهر ليال, يصلون الصبح ممثال ارا, بأن يأتوا بالصالة من عندهم

كله , أو الصالة النهارية يف الليل, يقولون بالقضاء املزعوم ال فرق عندهم أن تقضى الصالة الليلية يف النهار

فنحن نقول هلم أين جئتم ذه الصالة؟ , هذا كله يعرتفون فيه, للصالة يف غري وقتها املشروعكله أداء , قضاء

موقت حمدد الوقت أوله  ))إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (( تسموا قضاء مما علي زعموا 

يقينا كما , يف غري وقتها فهذه الصالة, فهذه الصالة يف غري وقتها, فهم يصلون الصالة يف غري وقتها, وآخره

  . هي غري الصالة اليت أضاعوها يقينا, أنكم تنطقون

إن (( , مث يعلم مثل هذا النص الصريح ثانيا, فهل جيوز ملسلم يؤمن باهللا ورسوله حقا أوال, وإذا األمر كذلك

ع من الذي شرعه أوس, أن يأيت بصالة بوقت آخر أوسع من األول ))الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 

هذا , هو يقول لك صلها مىت شئت, واملغرب إىل العشاء, اهللا مثال شرع صالة العصر ما بني العصر واملغرب, اهللا



لوال أن أئمة  , احلق واحلق أقول ))أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا (( األمر من أين جاء 

ألن هؤالء الذين جاءوا من بعدهم ليسوا , اء على الذين جاؤوا من بعدهمحلملنا محلة شعو , كبار قالوا بالقضاء

يعين , فإذا األئمة أخطأوا أجروا على كل حال, فليس هلم أن جيتهدوا ولو أم أخطأوا إال األئمة, مبجتهدين

هذه مع أن , والقول بشرعية القضاء, موضوع قضاء الصالة من أشد األخطاء اليت دخلت يف الفقه اإلسالمي

  .فماذا يقول املسلم يف أحاديث أخرى يف هذا اال, اآلية وحدها تكفي

لكن اخلاصة ال ينتبهون له أنه يبطل , يقول عليه السالم وهذا احلديث معروف لدى اجلميع اخلاصة والعامة

ن تغرب من أدرك ركعة من صالة العصر قبل أ( : أال وهو قوله عليه السالم, فماذا نقول عن العامة, القضاء

طيب الرسول , شو يسوي؟ سادتنا العلماء يصليها, طيب الذي مل يدرك ركعة ما أدرك )الشمس فقد أدرك 

ولو كان األمر فيه قضاء ما يقول هذا , معناه إذا مل يدرك ركعة ما له صالة )من أدرك ركعة ( : ليش يقول لك

الذي جاء بالصالة كلها , بعبارة أخرى, قتهاألنه يكمل صالته ولو جاءت إيش؟ يف غري و , الكالم عليه السالم

والذي جاء ببعض الصالة يف وقتها والبعض اآلخر خارج وقتها هذا ال يؤمر ذه , خارج وقتها يؤمر بذلك

واحلديث , املهم فالقضاء ليس له أصل يف اإلسالم إطالقا, لكن هذا واقع, كيف هذا؟ غري معقول أبدا, الصالة

وإمنا , هو صريح بأن الذي فاتته الصالة هو ليس عليه أن يقضي يف غري وقتها املشروع, السابق الذي ذكرته آنفا

يكثر منها ما شاء حىت ربنا عز وجل يعوضه منها ما ,  فهي مطلقة, عليه أن يكثر من النوافل اليت ال وقت هلا

انظروا هل لعبدي من تطوع ( : فإن نقصت قال اهللا عز وجل ملالئكته, كما قلنا كما أو كيفا, فاته من الفرائض

  .فتتم له به فريضته )

  ... :السائل 

مش مفروض فيه أنه يرتك , هذا أيضا خطأ ألنه املفروض يف املسلم خالف ما يرتشح من كالمك :الشيخ 

  .لكن إن وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل, الصالة

  ...جيب عليه  :السائل 

لكن احلريص أن يعوض على ما , الوجوب حيتاج لدليل شرعي, ل بالوجوب من أين نأيتما نقو , ال, ال :الشيخ 

  .لكن ما نقول جيب عليه, فاته بكثر من النوافل

  ؟ ...ما حيصل اآلن كثري من الناس ال يصلون وراء اإلمام  :السائل 

ستناد إىل األدلة السابقة هذا من بعد اال, هو لنا أن نقول هذا لكن ال خيفاك أن هذا ما يكون دليال :الشيخ 

  طيب خلصت أنت؟. أنه الكافر أسلم ال يؤمر بقضاء ما مل يصل من الصالة, نقول هذا



  . الدور أليب حيىي, أعطي الدور لغريك

  

  ...ومنها ما هو بعيد , منها ما هو قريب إىل الشرع العام, هناك أمناط تتبع بالنسبة للمعامالت: أبو حيىي 

  .لعلك تعين شيئا رمبا ما فهمته, من يعنوه أين النهي عن السمسرة؟ أنا ال أعلم هذاعفوا قضية  :الشيخ 

  ال جيوز بيع حاضر لباد  ... :السائل 

إىل أن يأيت غماريكم وتسأله , فندع هذا جانبا, أنا ال أعلم حديث فيه لعن السمسار, على كل حال :الشيخ 

الناحية الفقهية أنه نشوف أنواع السمسرة اليت أحملت  واملهم يف موضوع من, عن نص احلديث أين مكانه هو

  . إليها

  

وكلنا يعلم أن السمسرة ال ميكن أن يقال بإباحتها , فقلت مثال أنه رمبا نوع ليس له عالقة بالسمسرة إطالقا

أي إن فرض أن هناك حديثا يف لعن السمسار فال شك أن يكون هذا احلديث , أو بتحرميها مطلق, مطلقا

فإذا كان األمر كما نقول أي ال نستطيع أن نقول بإباحة , لى صفة معينة قامت يف هذا السمسارمنصب ع

فنسمع اآلن أنواعا من السمسرة اللي ممكن أن تقول مثال مباحة , أو بتحرمي السمسرة إطالقا, السمسرة إطالقا

, وهذا موجود يف واقعنا اليوم, تعينفسألت ماذا , أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك بالسمسرة, أو أن تكون حمرمة

عالية أو , بقول أن بفتح مكتب لبيع األراضي وبصري عندي علم أنه يف املنطقة الفالنية يف أراضي بسعر كذا

إذا كنت ما بتلعب على احلبلني وإمنا : فكان جوايب ما يأيت بإجياز , إىل آخره, أو دور تبىن قدمية أو جديدة, قليلة

وتأخذ عليه األجر بدون غدر وبدون غش وبدون , فهذه وساطة مشروعة ال تنكر, ائع والشاريتنصح الرجلني الب

ترى احلديث الذي تشري إليه يعين هذا أظن أنك ستقول . هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم, أي شيء

  .ال

  .ال :السائل 

  .حكم عليها إذا هات صورة ثانية حىت نشوف ما يقتضيه الفقه أن يعطينا من :الشيخ 

  ... :السائل 

  .خالص انتهى األمر :الشيخ 

  ... :السائل 

بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب , هذا واضح أنه ليس فيه نصح للمسلمني, هذا ال جيوز :الشيخ 



  .على احلبلني

  ... :السائل 

  .ةلكن أنا استغربت أنه يف حديث بلعن السماسر , هو هلذا السبب كويس :الشيخ 

  ... :السائل 

ألن فيها , السمسرة إذا كانت على تقوى من اهللا فال مانع إطالقا, على كل حال يعين املسألة واضحة :الشيخ 

  .ألنه ما فيه إنسان يدور الدنيا, تقريب األمر للبائع والشاري

  ... :السائل 

  .نعم. الثاينبدنا يطلع أكثر من هيك يف املشوار , ها صوتك طلع, وعليكم السالم :الشيخ 

   ... :السائل 

لكن الصورة الثانية فيها ربح مخسة , الصورتان طبعا جتمعهما أن السلعة غري موجودة اليت تباع وتشرتى :الشيخ 

بدنان نشوف إذا كان يطلع من كيس التاجر عمولة لك  , مش مهم هذا الربح, مثال أو أقل أو أكثر, عشر باملئة

أما إذا كان هذه , يس التاجر فهذا ليس فيه شيء ألنه على بينة أنت وإياهكوسيط من ك, كوسيط هذه السمسرة

ألنه هو يشرتي على أساس , ألن هذا غدر, العمولة تضاف إىل سعر البضاعة فيدفعها الشاري فهذا ال جيوز

رج فأنت ملا تضيف مخسة عشر عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت برتجع تستخ, الثمن الذي يبيعه التاجر

أما , بتقول له هذه سعرها عند التاجر مثال, اللهم إال إذا كنت صرحيا مع هذا الزبون, البضاعة اليت طلبت منك

هذه هي , فإذا كان يف هيك مصارحة فما يف مانع, بتعرف أنت سلفا أو فيما بعد فأنا أريد تعيب يف املئة كذا

لكن الواقع أنك تأخذ , وف اليوم يف البلد أو يف السوقأما تومهه أنك أنت بتبيعه بسعر املعر , السمسرة اجلائزة

  .هذا ما جيوز, مسسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة

  ... :السائل 

  طيب الزبون ملا يأتيك ملزم بالشراء؟  :الشيخ 

  ال :السائل 

  .أنت ما جبتها إال من أجله :الشيخ 

  ...أنا ملا جبتها , ال يا سيدي :السائل 

  .فكيف ال وأنت اتفقت معه, أنت بتقول ال, هذا هو ليش عم أسألك ملزم بالشراء :الشيخ 

   ...هو أعطاين املواصفات اليت هو يريدها  :السائل 



  معليش إذا جاءك هل هو ملزم؟  :الشيخ 

  ...إذا جاء ملزم  :السائل 

  .ي أنت فرضته أو بتفرضهإنه يشرتي احلاجة هذه اليت اتفقت أنت وهو عليها وبالسعر الل :الشيخ 

  يعين إذا ما اشرتى ما نقيم عليه دعوى؟ :السائل 

يعين إذا أنا اشرتيت , امسح يل النظام شرعا يعين املؤمنون عند شروطهم, ال مش ضروري تقيم عليه دعوة :الشيخ 

صح , هذا الثمن ورجعت, وقلت لك ما أقدر آخذها معي, ودفعت لك الثمن, منك حاجة موجودة عندك

وهو ملزم بأخذه منك , فأنت ملزم بتسليمه إياها, وأنت ليس لك ملك يف هذه البضاعة صح, العقد وامتلك هو

, إىل آخره, جئت وقلت لك أريد زرفيل من نوعية كذا ويد كذا, اآلن أنا ذاك الرجل, كويس, ألنه أعطاك الثمن

كم السعر؟ قلت يل لريتني , وعجبتينجئت غدا شفتها , وهي غري موجودة عندك ووعدتين غدا, مواصفات جيدة

  ملزم أن أشرتيه؟, ما عجبين هذا السعر, مثال

  .ال :السائل 

  .إذا كان ذه الصورة ما يف إشكال, فإذا ما يف إشكال ذه الصورة :الشيخ 

يف  السلعة ...ومنط آخر بتعاقد معك مثال حبدد السعر  ...منط أنك أنت بتعرف إنه , هناك منطان ... :السائل 

  حوزيت وما ابيع شيء غري موجود

ال ( : فهو ليس داخل يف عموم قوله عليه السالم , هذا أمره سهل إذا كان يعين موصوف وصف دقيق :الشيخ 

لكن يشرتط أن يكون , ألنه هذا ال ميكن بيعه وشراؤه إال ذه الطريقة على الوصف يعين )تبع ما ليس عند 

ر اختالف حينما يأيت املوصوف وهو خمالف لبعض األوصاف اليت ذكرت حىت ما يكون مثا, وصفا دقيقا جدا

  .هذا جائز, من قبل

والصورة اللي فهمتها إنه أنا مثال , أنا فهمت صورة من الصور اللي سألك األستاذ عنها أنه ما جيوز: أبو ليلى 

, جبيبها لك غدا أو بعد غدبقول له أنا , وجاء أحد املشرتين ما وجد عندي البضاعة, بشرتي بضاعة من التجار

فكيف , وإذا هو طلب مين فاتورة بعطيه فاتورة مين أنا مش من التاجر نفسه, وبشرتيها بفاتورة بامسي شخصيا

  تكون هذه الصورة؟

فأنت رحبك من التاجر وليس , هذه برتجع كما قلنا هل هو يشرتي منك بالسعر اللي يباع يف السوق :الشيخ 

يعين رحت , وإن كان رحبك منه, ك من التاجر فهذا ما فيه إشكال يف حبثنا وجوازهفإن كان رحب, من الشخص

بينما يف الصورة الثانية أنت برتوح ,  رايح يشرتي احلاجة أنت أم هو بسعر واحد, أنت عند التاجر أو راح هو



ما أخذته , خذته منه زيادةهذا الربع أنت أ, رايح تبيعه بدينار وربع, تشرتيها كما لو هو راح اشرتاها بدينار مثال

  .من التاجر اللي باعك البضاعة

أنا بدي عمولة باملئة مخسة أو عشرة إذا متت هذه الصورة واتفقتم , البضاعة اللي تأخذها من هناك ...أينعم 

  . ألنه ذه الصورة بتصري أنت وكيل عنه ونائب عنه, فهو جائز, على ذلك

  ...لكن هو جاء , أستاذنا هو بده يشرتيها: أبو ليلى 

شو لك , أنت لك صورة من الصورتني اللي ذكرناهم, حنن فينا اآلن أنت, ما لنا فيه, شو بدنا فيه اآلن :الشيخ 

, أنا عارف لو قلت يل هو قصدك ما بينت شيء جمهول عندي, مالحظة حول صورة من الصورتني بتحكي فيها

ما بعرف لكن , شو يعرفين بنوعية القماش, ي عباءةيعين أنا اآلن بدي أشرت , قصدك ألن هذا صنعتك ومهنتك

وبرتوح بعدين تتحكم , أنا مسلم قيادة نفسي لك إليك أنت رجل موثوق عندي وإىل آخره, مش أنت تستغلين

يعين أحد إخواننا اللي كان حيضر دروسنا , يعين يف حوادث بسيطة كانت تقع عندنا يف دمشق, ما جيوز, يف هذا

فيما بعد , يبيعين أنا ...يبيع التنكة , كان يبيع تنكات زيت, طرطوس تويف إىل رمحة اهللاهو من , اهللا يرمحه

ال هو خليه يساويين مع , أغلى هيك وأنا شيخه وأستاذه إىل آخره, اكتشفت بأغلى من السعر اللي باعه لغريي

قلت له شلون , قال نعم, ابلغين أنت بعت بسعر كذ, قلنا له تعاىل يا أستاذ, ملا اكتشفت هذا بعد مدة, غريي

الربح مش , طبعا جوايب ال, الربح حمدود, كان جوابه ليش الربح حمدود, تبيعه بسعر وأنا بتبيعين بسعر زيادة

فلو كان وال بد فالزم بالسعر , بالعكس القضية الناس يعملوا, لكن ألين أنا واثق فيك تأخذ مين زيادة, حمدود

فقصدي هذا الشخص ملا حيضر لعندك ويكلفك , ال هو شريف وال هو مشروع, فهذا غرر استغالل, اللي بتبيعه

هو برحبك حىت , مش أنه يف ذهنه أنك أنت رايح تشرتي من السوق من التاجر, بدك تفهمه الواقع, لشراء شيء

  .تبيع احلاجة بسعره هو هذه القضية معروفة متاما

أنا , ثال ثالثني لرية مثن الواحدة وببيعها خبمس وثالثنيم, أنا مثال كنت ساعاتيا أنزل عند التاجر آخذ كم ساعة

ال بل نفس السعر اللي , ما بطالع الفرق الربح تبعي آخذه من الزبون, ببيعها خبمس وثالثني لكن هو خيصم يل

جاءين ربح من التاجر وليس من , لكن هو باعتبار أنا بشرتي منه باجلملة يعمل يل خصم, ببيعه هو أنا ببيعه

  هل يف شيء عندك غريه؟, فعلى هذا تكون الصورتني واضحتني, نالزبو 

عندنا , يعين مرة بدي أشرتي كما ذكر أخوانا شغلة كراتني من واحد, أستاذي اآلن هنا توضيح, نعم: أبو ليلى 

فرجعت إىل اآلخر وقلت له وجدت سعر أقل من يلي , فوجدت أن السعر أقل, مواد بناء ...فعلى شان أنا  ...

فانا أربح  ...فإذا اشرتيت زرفيل أو عشرة من عندي بكون , أنت ما بتفرق بني سعر اجلملة واملفرق: قال, عندك



  ...االن 

  ...: أبو حيىي 

ختتلف املسألة بني أنا أروح أشرتي الساعة من التاجر بثالثني , ال يا أخي أبا حيىي هذه ختتلف املسألة :الشيخ 

هذه اخلمسة , فأنا رحبت من التاجر, ري كما قلنا آنفا أبيعها خبمس وثالثنيأنا بدو , هو يبيعها خبمس وثالثني

أنا اشرتيتها بثالثني هو , يف صورة ثانية أنت بدك حتكي عنها, هذه الصورة اللي حكينا عنها, رحبتها من التاجر

ن أنا عم أحكي لك, هذه اللي عم حتكي عنها, أنا حر كويس, أنا بعتها بسبع وثالثني, ببيعها خبمس وثالثني

أنت جئت لعندي بدك نوعية معينة من الساعات على أساس أنا أبيعك بنفس السعر اللي أنا ببيعه , عن صورة

  ...فهنا صار يف اختالف بني املثل ألخينا املتوىف رمحه اهللا , للزبائن

   ... :السائل 

  .تفضل, بونهنا كما قلنا هذه العمولة بتطلع من كيس التاجر أم من كيس الز  :الشيخ 

  ...أنا أمام خيارات : أبو حيىي 

  أرجو من جواب الشيخ أن يوضح السؤال كما هو املعتاد؟ ... :السائل 

اآلن لنحصل , على كل حال أنا شايف احلديث طال بسبب ضرب األمثلة واملناقشة يف بعض صورها :الشيخ 

أو أكثر من معاملة مما جاء يف تضاعيف   أرجوا عرض السؤال بإجياز مبعاملة, على الفائدة العلمية الفقهية

  حىت ننظر بأنه جيوز أو ال جيوز فهل باإلمكان اإلجياز؟, كالمك

  ... :السائل 

  .طيب غريه, جيوز بشرط أن هذا املبلغ خيرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري :الشيخ 

  ... :السائل 

هذه الصورة اللي عم تصورها خالف الصورة األوىل ف, امسعين رايح أعطيك اجلواب ولو اختصرنا كالمه :الشيخ 

مبعىن أنت تبيع , صاحب العمل يعرف يف أي صورة تلحق هذه الصورة األخرى, اللي فيها اجلواب واضح متام

, مخسة جبوز تبيع بستة صح؟ لكن ليش خصصت هذا الزبون اللي بعثه لك فالن املهندس بستة, حاجة ما مخسة

هنا بدك تشوف العامل , ستة إمنا أخذت منه أقل سعر وهو مخسة, ك املهندسوما خصصت زبون ما بعثه ل

لكن حنن , ألن الربح مش حمدود كما نعلم مجيعا, اللي هي يف األصل جائزة شرعا, الدافع لك على هذه الزيادة

ندس وقد أرسله امله, بدنا نشوف ما الذي محلك أنت كمثال تفرضه على أن تأخذ زيادة من الشاري الفالين

  .من أجل هذه الزيادة ما تطلع من جيبك, ملاذا خصصته ذه الزيادة, الفالين



ألنه إذا بدي أبيع أخي عبد الرمحن ببيعة بأربعة ونصف ما ببيعه خبمسة ونصف  ...حنن ال نأخذ زيادة  :السائل 

...  

أنت , ل يف قرارة نفسكأنا كما أقو , طول بالك, امسح يل, لكن بس تبيع بقرارة نفسك بأربعة ونصف :الشيخ 

يف قرارة نفسك أربع ونصف لكن أعلنتها مخسة من أجل النصف هذا يكون احتياطي لك إلرضاء ذلك 

  .يعين أنا حيضرين مثال اآلن كنت حكيته لكم مبناسبة بيع التقسيط, املهندس

فهو , التقسيط هذا ربابلغه من طريقي من طريق غريي أنه أخذ الزيادة مقابل , تاجر من كبار التجار يف الكويت

جعله تقسيطا ونقدا , السعر اللي كان يبيعه بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا, ماذا فعل؟ هو تاجر كبري بالسيارات

اآلن , لكن هو من قبل كان يظلم نصف الزبائن يلي يشرتوا من عنده بالتقسيط, يعين وحد السعر, السعر العايل

ال بل هو أخذ , هذا سعر واحد مل نأخذ زيادة, نقد ويلي يشرتوا بالتقسيطصار يظلم كل الزبائن اللي يشرتوا بال

فهذا يا ترى يعين , وأخذ زيادة مقابل النقد اللي ما كان يأخذها من قبل, أخذ زيادة مقابل التقسيط, زيادتني

" : ا يقال أم هذا مثله كم )من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ( : مشى مع مقصد الشرع من قوله

  . "كان حتت املطر صار حتت املزراب 

لكن هو ما يف عنده مانع أن يبيع , فاآلن الشخص اللي أنت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع سعر مخسة

بتبيع األقل للزبون اللي جاءك من طرف املهندس من أجل , بأقل صحيح؟ لكن يرجع السؤال ملن تبيع األقل

وإنما لكل امرئ , إنما األعمال بالنيات( : فهنا يرجع احلديث, يرجع ملن؟ للمهندس, الزيادة اللي فوق األقل

  .فإن كانت هيك ما يفيدنا كون حنن أعلنا أن السعر للعموم مخسة ) ...ما نوى 

  . ال سيدي معليش :السائل 

  كمان يف صورة غري هيك؟   :الشيخ 

  ...: أبو حيىي 

  .لكن حيضر لك من طرف املهندس بتبيعه خبمسة؟ ما تبيعه خبمسة, معليش يا أبا حيىي مليح هذه :الشيخ 

  .ببيعه خبمسة: أبو حيىي 

  من أين سيأخذ املهندس؟, املهندس, ال :الشيخ 

  ...هنا  :السائل 

  .بدنا نشوف من أين يأخذ املهندس يف العمولة اللي أنت متفق عليها معه :الشيخ 

  ...ألين بعدين , الشبهة هو أنا بأصر على أن أبيعه خبمسة, ة ونصفالشبهة ليس أنه بيأخذها بأربع: أبو حيىي 



  أين الشبهة إذا بعته خبمسة؟ :الشيخ 

  ... :السائل 

يا حبييب أنت املهندس وأنا الزبون ورحت عند أيب حيىي شفت الزرفيل اللي معلن عنه خبمسة أنا ببيعه يل  :الشيخ 

  .بأربعة ونصف

  . ال :السائل 

ملا أنا , ببيع بالناقص كويس, ليش؟ ألنه ببيع بالناقص لغري املهندسني, طول بالك, اآلن ال بقول هو :الشيخ 

  .املهندس من أين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها, جئتك من طرف املهندس وبعتين خبمسة

  .من اخلمسة :السائل 

  .أنت بعتين خبمسة, من أين اخلمسة :الشيخ 

  ...للمهندس بأربعة ونصف  اخلمسة منك وبعته :السائل 

  .أنت املهندس, أنا عم أقول أين رحت لعنده مرسل من طرفك, أنا اللي بدي أشرتي :الشيخ 

  .بعته خبمسة :السائل 

  .كلما بعثت له زبون بده عمولة, بس أنت مش متفق معه, طول بالك, طول بالك :الشيخ 

  .أنا صاحب العمل, أي نعم :السائل 

أنا أنت أرسلتين ورحت اشرتيت من عنده حاجة , أنا ناصر األلباين, يا أخي أنا, طقون مالكم ال تن :الشيخ 

  أنت العمولة املتفق بينك وبينه من أين يأخذها اآلن؟, بالسعر املعلن مخسة وليس بالناقص

  ...من  :السائل 

  من جيبته طلعت؟, هذا الذي قلناه تلك الساعة جاء من جيبته :الشيخ 

  ...ته من جيب :السائل 

  .مثل ما عمل ذلك الكوييت, طيب عامل حساب أنت ملا وضعت سعر مخسة مثل ما قلنا :الشيخ 

  .ال مش عامل حساب بس من شان املهندس :السائل 

  .اسحبها. بس منسك منها فأسحبها ... :الشيخ 

امل حسايب أنه أنا ممكن يأيت واحد مثل املهندس فع, عامل حساب عموما أنه ممكن يأتيه واحد خيجلين :السائل 

  ...بكفيين حد 

إذا بتحط يف بالك أنه أنت تربح من الزبون مقدار من املال من , املهم ما حتط يف بالك املهندس أبدا :الشيخ 



  ...أجل املهندس هذا خيرب عليك الربح 

  . اهللا يرمحك يا شيخ ما أرق كالمك وما أوسع سعة فهمك للمسألة :السائل 

  ... :السائل 

ال يا أبا حيىي  ...أنت قلت بالش إكرام مع االحرتام , بس هذا موجود؟ بس أنت وصفك هلم بالكرام :الشيخ 

  .القضية مبينة يعين, إذا القضية فيها عرف كما ذكر أبو حممد

  ...ال جيوز له ممارسة التجارة , ال جيوز للمستشار أن يعمل يف أن يدر عليه رحبا مبا خيالف استشارته :السائل 

ما يف القيد هذا مثل هنا صاحبنا شايف لكن جيب أن تالحظ , بس يا أبا حممد يف قضية ثانية, كويس  :خ الشي

  .أي نعم, القضايا اللي بنقول عنها

  ... :السائل 

  .هذه مكشوفة ومبينة :الشيخ 

  ... :السائل 

  مش هذه الصورة اليت تكلمنا عنها :الشيخ 

  ... :السائل 

أرجوك , بس هيك, من جيبتك أم من جيبة الزبون, لنقطة احلساسة يف املوضوعأيوه بس هيك هذه ا :الشيخ 

هذا ال يربر أنك تبيع ذاك بأقل من , كتابتك أنت أو غريك من التجار أنه هذا السعر مخسة, تالحظ ما نعين

نه بدك أنت الزم إذا نقصت تنقص من باب أ, هذا ال يربر لك, ملن؟ للوسيط, أجل أن تعطي الزيادة على األقل

من أين , يعين مش حاط يف ذهنك أن هذا يريد عمولة مين, وبده يصرف بضاعته, تصرف بضاعتك من رحبك

هذا ما , شو بتسموها؟ القارمة, من جيبيت أو من جيبة الزبون؟ إذا أخذت من الزبون زيادة, سيطلع العمولة هذه

فإن كنت من مجلة األشياء اليت , ت لشيءفلما وضعتها هدف, ألن القارمة مش اهللا وضعها أنت وضعتها, بكفي

معناه أنك ظلمت , للسمسار, ملن؟ للدال, هدفت إليها أنك تأخذ مخسة من شان توفر منها نصف أو قرش

  .) ...إنما األعمال بالنيات ( : املهم شو قصدك , الزبون هذا بالفرق هذا

  ... :السائل 

لكن بأي طريق؟ بطريق أنه أنا ما آخذ منك حسب , حنن قصدنا يربح نعم, ال أنت خربت علينا :الشيخ 

  بينما أنا ملا آخذ حسب الالفتة عشان يطلع للسمسار, الالفتة

  ... :السائل 



بس ملا بدك تأخذ من شخص السعر , يا أخي حط اللي بدك إياه, ليس هذا املوضوع بارك اهللا فيك :الشيخ 

أن تأخذ من زيد أقل ومن بكر من الناس السعر , املقنن من شخص ثاين السعر دونه بدك تشوف شو الدافع

أما القضية ما , إذا كان اللي دفعك تأخذ السعر املقنن هو من أجل أن تأمن للوسيط هنا تكون املشكلة, مقنن

  .) ...إنما األعمال بالنيات ( : القصد , فيها غموض

  ...إذا كان هذا الزبون بيعرف أنه بدي آخذ  :السائل 

وقلنا للرجل إذا أنت بتقول للزبون أنا بدي أنزل إىل السوق وأشرتي لك , اه مع الرجلهذا حكين :الشيخ 

لكن , مبعىن يعلم, والصورة تبعك قريبة من هذه, هذه واضحة, البضاعة فأريد منك عمولة باملئة مخسة أو عشرة

  .نعم. وهذه القضية, هل يعلم أنه على حسابك أو حسابه

  ... :السائل 

  . تفضل, ونسمع ونعرف , نفس اجلواب, بال مؤاخذة نفس اجلوابيا أخي  :الشيخ 


